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Det er tider da kirkens folk har sunget
«Ære være Gud i det høyeste» kraftfullt
at menneskene på jorden nesten er
blitt borte. Sånn sett er inkarnasjonens
mysterium, at Gud ble menneske og tok
bolig i blant oss, et nødvendig korrektiv
til den tro som ikke tar menneskenes liv
i verden på alvor. De siste årenes julebudskap har da også i stor grad blitt
preget av at Gud i Jesus Kristus har fått
en landingsstripe i vår virkelighet. Og
mange av oss har gjerne sitert den svenske boktittelen: «Gjør som Gud, bli sant
menneske» eller gitt vår tilslutning til
Grundtvigs utfordrende ord: «Menneske
først og kristen så». Og «Kristus kaller
oss ikke fra livet, men til livet». Vi har rett
og slett også sunget: «Ære være mennesket» fordi vi har opplevd at denne
delen av julebudskapet har vært en
mangelvare i forkynnelsen. Troen må
berøre menneskelivet, og det som skjer i
kirken må gi livsmot. Evangeliet når ikke
sitt mål før det berører mennesket.
Men spørsmålet er om ikke inkarnasjonens evangelium er blitt vektlagt så
ensidig i de siste årene at vi nærmest
har tømt himmelen for Gud og dermed
endt opp som velmenende humanister?
En av mine favorittlærere pleide å si:
«Hvis vi gjør en delsannhet til helsannhet blir resultatet usannhet». Han var
opptatt av at livets dypeste spørsmål
er avhengig av at noe holdes sammen
som ikke må atskilles. Himmel uten
jord blir overåndelighet slik jord uten
himmel blir materialisme. Derfor er
det avgjørende orienteringspunkt i
den kristne tro både himmel og jord,
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både Gud og menneskene, slik at
livet kan hylles og Kristus bli æret,
som Grundtvig gjør det i sin salme
«Hill deg frelser og forsoner»:
Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
Og da er vi ved selve kjernen i vår julebetraktning. Kristus som den dype sammenheng mellom himmel og jord, slik
profeten Jesaja skildrer det i sin hyllest
til den Gud som er så stor at Han både
er den opphøyde i himmelen og den
nådefulle på jorden:
«I det høye og hellige bor jeg og hos den
som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil
vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre
de knustes hjerter levende».(Jes 57,15)
Julens budskap forteller oss det som
presist uttrykkes i salmestrofen: «Der
Jesus er der møtes jord og himmel».
Julens budskap advarer sånn sett like
mye mot å tømme himmelen for Gud
som å neglisjere Guds adresse i verden.
Derfor lød det på Betlehemsmarken
julenatt: «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden blant mennesker som
har funnet nåde hos Gud». I tilbedelsen
av Gud trer vår sanne menneskelighet
fram og i solidariteten med medmennesker bryter det sant guddommelige
gjennom til et samstemt «Ære være
Gud». Når denne lovprisning høres, tas
imot og kvitteres kan det bli virkelig jul.

50-årskonfirmanter i Nes
Følgende var samlet til gjenforening i Nes kirke 20. august 2017 (Pikenavn i parentes)
Første rekke fra v: Sokneprest Bente Hellstrøm
Nyseth, Anne Margrethe Jervell Haraldseth, Karen
Marie Mathismoen, Anne Ålien Berg, Guri Marie
(Kleiven) Søndreli, Vigdis Nordhagen, Vigdis
(Andersen) Treverket, Karin Akerlie, Sonja Skaret
Majormoen, Anne Høva, Vencke (Geitsund)

Stillingen. Andre rekke fra v: Bjørn Ullestad, Jarle
Hermundsgård, Per Helge Bjørnsen, Lars Helge
Brattested, Asle Børtnes, Ingebrigt Lødøen Garnås.
Tredje og fjerde rekke fra v: Jørgen Lie, Sigurd
Johan Vissebråten, Vidar Fluto, Kristian Henrik
Karlsen, Jan Torbjørn Kristiansen, Gunnar

Lagmandokk, Bjarne Reime (bak), Oddbjørn
Dokken, Bjørn Henrud, Helge Torstein Bråten, Arne
Ole Lindahl, Kolbjørn Johannes Akerlie, Dag
Smestad.

Konfirmanter i Nes 2. april 1967
Første rekke fra v: Vigdis Nordhagen, Anne
Margrethe Jervell, Anni Berget, Anne Høva, Vigdis
Andersen, sokneprest Markvar Zarbell-Engh,
Ingerid Svoldal, Bjørg Syversrud, Anne Ålien, Jorunn
Syversen, Vencke Geitsund
Andre rekke fra v: Arne Gjul, Guri Marie Kleiven,
Sonja Skaret, Kari Tørrisplass, Karen Marie
Mathismoen, Else Marie Sæther, Karin Akerlie, Asle
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Børtnes
Tredje rekke fra v: Bjørn Henrud, Sigurd Johan
Vissebråten, Jørgen Lie, Bjørn Ullestad, Gunnar
Lagmandokk, Dag Smestad, Stein Erik Ulvund,
Halgrim Merødningen
Fjerde rekke fra v: Gunnar Vassfarmoen, Lars Helge
Brattested, Vidar Fluto, Kai Rune Bråthen, Arne Ole
Lindahl, Anker Halgrim Majormoen, Per Helge

Bjørnsen, Jarle Hermundsgård, Ingebrigt Lødøen
Garnås, Sverre Fredrik Strand
Femte rekke fra v: Sverre Kolbjørn Hovde, Bjarne
Reime, Jan Torbjørn Kristiansen, Kolbjørn Johannes
Akerlie, Oddbjørn Dokken, Helge Torstein Bråten,
Jørgen Christian Rasch, Kristian Henrik Karlsen

Bjarne Juvhaugen til minne
Menighetsrådsleder Bjarne
Juvhaugen døde 5. november,
72 år gammel, etter et kort
sykeleie. Hans bortgang kom
som et sjokk for hele menigheten og lokalsamfunnet.
Bjarne var ekte nesning, født og oppvokst i Børtnes-Ødegårdene, og yngst
av fem søsken. Han hadde sitt yrkesvirke hovedsakelig innen forsikring.
Bjarne var i mange år med i Lions- klubben, han hadde tillitsverv i den lokale
foreningen for funksjonshemmede, og
han hadde også andre verv. Han var i
det hele tatt godt kjent både i Nes og
Hallingdal.
I 2013 kom Bjarne med i Nes menighetsråd, og tak straks fatt på de oppgaver
som følger med et slikt verv. Han stilte
opp som kirkevert ved gudstjenestene,
han var alltid på plass på Nes kirkegård
under vårdugnaden, stavkirketomta
trengte arbeidshender, og han var en
av dem som det alltid var lett å spørre.

Bjarne brydde seg om alle, var flink til
å gi ros, og ville at alle skulle ha det bra
sammen. Og han var meget interessert i
å sette seg inn i hvilke arbeidsoppgaver
de enkelte ansatte hadde, og hva som
sto i veien for å få gjort jobben. Han
fikk utrettet utrolig mye på et snaut år.
Som pensjonist hadde Bjarne også tid
til overs, og det var en glede å ha ham
innom kontoret regelmessig for å kunne
ha samtaler om den daglige drift.
Rundt 10. oktober var Bjarne innom
kirkekontoret for siste gang. Han ventet på en hofteoperasjon som var blitt
utsatt et par ganger, og hadde fått dato
for operasjon i slutten av oktober. Til
stor irritasjon fordi han da gikk glipp av
en konsert i kirken 1. november! Et par
dager senere ble han imidlertid sendt
på sykehuset, der ble det konstatert tilbakefall av kreft som han hadde hatt for
mange år siden, og livet ebbet ut bare
tre uker etterpå.

Høsten 2016 ble Bjarne så valgt som ny
leder i Nes menighetsråd, og nye oppgaver ventet ham. Da var det å sette
seg inn i økonomi, personalansvar og
organisering, og det gjorde han. På
myndig, men mild måte ivaretok han
både oppgaven med å være leder for
menighetsrådet, knytte kontakt til
prost og bispedømme, samtidig som
han tok ansvaret som øverste arbeidsgiver for de ansatte i kirken alvorlig.

Dugnad på stavkirketomta. Foto: Einar Hanserud
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Alle i Nes menighet vil minnes Bjarne
Juvhaugen som den enestående person
han var.
Audun Aasheim
Kirkeverge

Nes menighetshus
I årets første menighetsblad skrev vi litt om Nes menighetshus, og utfordret nesninger om det var tanker og ideer om hva
man kunne bruke huset til. Eller om lag og foreninger kunne
være interessert i å bruke huset.
Det har ikke vært noen respons på dette. På møte i menighetsrådet 4. mai var også styret for menighetsrådet innkalt, og det ble der fattet en del beslutninger om skjebnen
til Nes menighetshus. Følgende ble enstemmig vedtatt:

•
•

•

•
•
•

•
•

Huset bør bort, enten ved riving eller brenning/
brannøvelse
Det bes om et forhåndsmøte med Nes kommune v/
teknisk og brannvesenet for å starte prosessen med
å søke om å få revet eller brent bygget.
Det sjekkes med Kartverket hvordan man forholder
seg når en eier er borte, jfr de kristne organisasjonene som opprinnelig var eiere
Kart som viser tomtegrensene fremskaffes
Menighetsrådet arbeider videre med ny inngjerding
av tomta, jfr forrige punkt
Fellesmøte mellom menighetsrådet og styret kalles
sammen på nytt når mer informasjon foreligger, og
er også rett organ til å fatte avgjørelser om bygget.
Det orienteres gjennom menighetsbladet om det
pågående arbeid
Kommunen (som tomteeier) orienteres på samarbeidsmøte menighetsråd/formannskap 23. mai
(og 1. november) om den pågående prosessen

Vernemyndigheter
Spørsmålet om fjerning av menighetshuset ble også tatt opp
med fylkeskommunen i fjor, og følgende ble mottatt derfra
19. september 2016:
«Stavkirketomta med kirkegården rundt er automatisk
freda, det vil si også grunnen som menighetshuset står på.
Bygningen er ikke freda, men har verneverdi. Vår foreløpige
anbefaling er nok at det bør bli stående, men vi kan gjerne
diskutere dette nærmere sammen med dere. Spørsmål angående eventuell rivning eller andre tiltak som kan berøre det
freda området må behandles av Riksantikvaren. En eventuell
søknad om slike tiltak må sendes oss, som sender videre til
Riksantikvaren.»
Et møte med en befaring sammen med fylkeskommunen og
Riksantikvaren vil bli gjennomført etter jul. Uansett om bygget
skal fjernes eller om det skal bli stående, så er det behov for
midler til å få gjort de nødvendige grep. Dette er midler som
Nes menighet ikke har.

Forhåndsmøte med kommunen v/ teknisk og brannvesenet
ble avholdt 9. november, og det ble der avklart at brenning
nok ikke vil bli tillatt i såpass tettbygd strøk. Det er dermed
riving som er eneste alternativet.
Olav Brøto (fremst) og Kjell Larsen rydder langs gjerdet. Foto: Einar
Hanserud

Det har vært flere dugnader i 2017 for å holde stavkirketomta ryddig.
Her ser vi fra v. Geir Halland, Bjarne Juvhaugen, Ole Solli, Dag
Smestad, Astrid Hanserud, Jan Halvor Haga og Eivind Haga i en
velfortjent hvil. Foto: Einar Hanserud
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Nes menighetshus slik det står (og forfaller) i dag.

NES PRESTEGÅRD

Prestegård gjennom århundrer
Ved utgravingene av den gamle stavkirketomten i Gamle Nes i 1965, ble det
påvist rester etter en eldre stavkirke
under tuftene av den som ble revet i
1864. Denne kirken synes å være fra
1100-tallet. I katolsk tid skulle hver kirke
ha sin egen prest. Presten måtte ha en
gård som tjente til underhold og bolig.
De fleste prestegårder oppstod ved testamentariske gaver og skulle ligge nær
kirken. Det er gode grunner for å anta
at nåværende prestegård ligger på det
området som fra først av var prestens
boplass og tilholdssted.
Prestegården på Nes er omtalt i biskop
Jens Nilssøns visitasberetning mot
slutten av 1500- tallet. Etter reformasjonen i 1536 ble kirker, kirkegods og
prestegårder overtatt av Kongen, som
bestyrte eiendomsretten. I 1814 ble rettighetene til eiendommene overført til et
Kirkedepartement. Grunnlovens §106 ga
bestemmelser om geistlighetens benefiserte gods. Det var jordeiendommer
som fra gammelt av lå under et geistlig
embete.
I 1821 ble Opplysningsvesenets
fond
(OVF)
opprettet
under
Kirkedepartementet. Det fikk midler ved
overføring av de såkalte geislighetens
benefiserte gods og ble benyttet til salg,
kjøp og vedlikehold av prestegårder. Nes
prestegård er siden den gang eid av OVF
og er ikke kommunal eiendom.

inntekt til prestenes underhold. Boplikt
i presteboligen ble opprettholdt, og
prestene betaler husleie med fratrekk
i lønnen. Slik var og er situasjonen for
soknepresten i Nes.

Nåværende bygninger
I 1895 sto denne staselige bygningen ferdig.
Gamlebygningen, som sto der fotografen har
stått, ble revet. Foto: K.A. Børresen. Fra
Hallingdal Museums fotoarkiv.

Prestegården som underhold
for embedsmannen
Opp gjennom tidene har prestene hatt
mye av sitt underhold fra prestegårdene. Det ble snakk om magre og fete
kall ut fra inntektene presten kunne få
fra gårdsbruk og eiendommer. Presten
hadde også en rekke andre inntekter fra
sin embedsgjerning.
I mange prestegjeld kjente fattigfolk
trykket fra arbeidsplikt, økonomiske
krav og pålegg. De opplevde griskhet og
urimelighet fra enkelte embedsmenn.
Nes var vel et middels fett kall, men opplysninger tyder på at enkelte av prestene
hørte med til de mer velhavende i bygda.
Først i lov av 1955 ble forbindelsen
løst mellom presten som embedsmann og prestegårdene. I 1957
kom loven som plasserte prestene
lønnsmessig på statens lønnsregulativ. Prestegårdene ga ikke lenger

Da sokneprest Geelmuyden kom til
Nes i juli 1894 var prestegårdens gamle
hovedbygning under nedriving og den
nye under oppførelse. Derfor måtte
presten bo i andre lokaler det første
året, og flyttet inn i det nye bygget i 1895.
Presteboligen har en grunnflate på ca.
200 m2. Det er kjeller under halve bygningen. Første etasje inneholder kontor,
spisestue, tre øvrige stuer, kjøkken og
et gjesteværelse. Andre etasje har fire
soveværelser. Større reparasjoner er
gjennomført i de siste årene, det gjaldt
råteskader i vegg, isolasjon av tak og loft,
reparasjoner av grunnmur, drenering
rundt bygning og malerarbeid (2007).
Ni sokneprester har bodd i bygningen
siden 1895.
I tillegg til hovedbygningen har prestegården et bryggerhus med drengestue
fra 1895, stabbur som er fra det 17.
århundre, og et uthus med vedbod, redskapsskjul og garasje fra 1916.
Kilde: Eivind Fagermoen- Nes kirke gjennom 150 år (2012)

Mer samarbeid nødvendig
Svært mange tror at det er Nes menighet og Nes kirkekontor som har
ansvaret for Nes prestegård. Men som
Eivind Fagermoen skriver i sin artikkel, så er det ikke det! Prestegårdene
eies stort sett av Opplysnings
vesenets Fond (OVF), som har sitt
hovedkontor i Oslo.
OVF eier ikke bare prestegårder men
også betydelige eiendommer landet
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rundt. Ofte møter også kommunene OVF
i sin arealplanlegging, og det var derfor
invitert både ordførere og kirkeverger
til et møte med OVF på Gol 13. september. Flere av deltagerne tok der opp sin
frustrasjon over at OVF har vært veldig
lite synlig og lite utadvendt i sin omgang
med kommuner og kirkekontor. Nes tok
opp frustrasjonen rundt oppussingen
av Nes prestegård i 2012/13, der mange
innbyggere fikk med seg at det ble utført

Slik så det ut i Nes prestegård i juli 2013, mens
huset innvending ble satt i tipp-topp stand.

Ivar ordner opp!
Ivar Thoen hadde, i likhet med mange andre nesninger, i lenge
tid irritert seg over Nes prestegård. Spesielt det flotte stakittgjerdet ut mot vegen som en gang var hvitmalt og flott, og
som nå var svart og overgrodd av busker. Da inspektør Arne
Vidar Sørem fra OVF overnattet på Thoen hotel i en annen
sammenheng, var ikke veien lang opp til prestegården for å
vise «ståa». Og etter en rask befaring fikk Ivar tilbud om å
ordne opp, med dekning av alle utgifter fra OVF.
Ivar er en handlingens mann og fikk med seg flere,
og sammen har de gjort en imponerende jobb
rundt hele prestegården i sommer og høst. Det er
8-10 mann som har vært med og gjort flotte bidrag.

Følgende er gjort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddet ut og rengjort gammel hallingstue (brukt til hønsehus tidligere?)
Skiftet tak på hallingstua
Byttet vinduer hallingstua og på garasje
Spylt, skrapet og malt stakittgjerdet
Hogd bort all buskas langs gjerdet og i veien inn mot
prestegården
Jekket opp stolphuset og justert på stabbene under, ny
tverrstokk under inngang blir skiftet senere
Slått gress og planert bak garasjen, fått frem fin gammel
steinmur
Renset alle takrenner (med stigebil lånt av kommunen)
Beskjært prydbusker

Dermed fremstår Nes prestegård igjen som en juvel i Gamle
Nes. Tusen takk til alle som bidro med en innsats i denne
sammenheng!

Ivar Thoen, Nils Krusedokken og Ole O Haugo foran den gamle hallingstua, som ble ryddet og vasket innvendig, og har fått nytt tak.

omfattende oppussingsarbeider, mens
absolutt ingen informasjon ble gitt
lokalt. Det ble også konstatert at mens
det ble pusset opp inne, så vokste hagen
til med meterhøyt gress. Kirkekontoret
måtte derfor selv til slutt bare få satt i
gang arbeid med å få ordnet opp. Det
ble til og med reist spørsmål i Nes kommunestyre om man kom til å få ny prest
til bygda etter Eivind Fagermoen, når
prestegården så slik ut som den gjorde.
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Stolphuset ble jekket opp så
stabbene under kunne justeres.
Her er hele bunnstokken under
inngangen råtten, den blir skiftet senere.

Bedre dialog, lover OVF. Her de som møtte på
Gol 13. september: Fra venstre direktør OleWilhelm Meyer, leder arealforvaltning Anne
Søfferud Barbo (tidligere jordbrukssjef i Nes) ,
samt lokal inspektør Arne Vidar Sørem.

Ole O Haugo, Ivar Thoen og Nils
Krusedokken foran stakittgjerdet
slik det skal se ut: Skinnende hvitt
og ikke overgrodd av busker.

Direktør Ole- Wilhelm Meyer i OVF var til
stede på Gol, og tok selvkritikk for at OVF
ikke har involvert de lokale kirkekontor
og kommuner i Hallingdal. Det ligger
derfor til rette for en bedre dialog og et
bedre samarbeid om viktige bygg som
hele befolkningen både i Nes og andre
steder er opptatt av!

Informasjon fra trosopplæringen
TEKST OG BILDER: MARIANNE GANDRUD SKINNES

LysVåken og Fjellets dag i september
Stikkord fra helga: Bli kjent med Fjellkirka, leik,
Bibel-maraton, Bibel-quiz, Skapelsen, Noahs ark, taco,

Fornøyde barn på Lys Våken!
Bak fra v. Maiken Rodegård Syversen, Helene
Høiland-Berger, Elisabeth Liodden Engen, Ida
Storeli.
Foran fra v: Jack-William Rotegård Huse, Oliver
Rotegård Espeset, Jonas Liodden Skjellanger.
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kakebaking, kirkekino Evan Almighty, kveldsstund,
mørkegjemsel, gudstjeneste, dans, rebus, grilling.

En liten oppgradering:
Det har blitt fikset litt i barnekroken i kirka. Bøker er samlet i ei bokhylle og flere nye, flotte bøker er på
plass. Det har også blitt mer tilrettelagt for å sitte bak i kroken og fargelegge. Og for de som synes veien

til barnekroken er lang/for de som
ønsker å ha de små hos seg, er det lagd
små lekekofferter det er mulig å ta med
seg til benkene så det blir mer artig å
sitte der. Koffertene blir å finne bak i
lekekroken – det er bare å hente!

Babysang

Fireåringer og seksåringer

Vi håper å få flere babyer på besøk - vi
som er der, koser oss veldig, så vi håper
flere blir med over nyttår.

Årets 4-åringer fikk invitasjon til å
komme i kirka en torsdag i oktober.
Vi utforsket kirkerommet sammen og
lærte litt om høytidene våre. Søndag
samme uke var det familiegudstjeneste
med høsttakkefest. Kirka ble flott pyntet, og ni spente fire-åringer møtte opp
og fikk utdelt 4-årsboka «Min kirkebok».

Opplegget passer best for barn mellom
6 mnd og ett år, men både større og
mindre barn er velkomne. Hver samling
varer ca. 30 min. hvor vi synger en god
blanding av nye og gamle sanger, rim
og regler, og danser litt. Etterpå har vi
litt sosialt samvær. Ta gjerne med matpakke, det serveres kaffe/te og kjeks/
frukt. Ta også med dyne og/eller tykt
teppe til å legge barnet på.

Seksåringene fikk nå i november invitasjon til å være med på «Førsteklasses»samling (det ble dessverre for få
påmeldte)
og
«Førsteklasses»gudstjeneste, som hadde fokus på at
det hadde vært skolestart i høst, og de
fikk utdelt 6-årsboka «Alle gode ting».

Hva skjer over
nyttår?
Babysang:

Vi møtes torsdagene 15. februar,
15. mars og 19. april kl. 12.00-13.30
på Betel (Jordeslykkja 5, vis-a-vis
helse- og sosialsenteret)

Nes kirke- nå med Vipps
Søndag 15. oktober tok Nes menighet i bruk Vipps. Til
ofringen denne dagen var det mulig å gi penger til kollekten via Vipps om man ikke hadde kontanter med seg. Og
allerede første dag var det to kirkegjengere som prøvde
den nye løsningen!
Vipps er en betalingsløsning der man overfører penger
med hjelp av en mobiltelefon, og Vipps-nr til Nes menighet
er 130129. Her kan man også overføre penger for gaver
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Karneval og dåpslystenning
blir søndag 18. februar. De som
er født i 2008, 2009, 2015 og 2016
får egen invitasjon til dette, og de får
da med seg en gave fra menigheten
under familiegudstjenesten. Etter messen samles vi til en liten karnevalsfest
i kirken. Alle som vil er velkomne til å
delta. (De som er født i 2008 og 2009 vil
i tillegg i invitasjonen sin få mulighet til
å være med å forberede til denne gudstjenesten torsdag 15. februar)
De som er født i 2012 blir invitert til
Dåpsskole torsdag 15. mars med egen
familiegudstjeneste og utdeling av
gaver søndag 18. mars.
Det jobbes fortsatt med å oppdatere trosopplæringsplanen, og vi
håper å presentere denne i neste
menighetsblad.
For å hele tiden være oppdatert på hva
som skjer i trosopplæringen, lik oss på
Facebooksiden «Trosopplæringen i Nes»
Du kan også sende mail til trosopplærer Marianne Gandrud Skinnes på
marianne.gandrud.skinnes@nes-bu.
kommune.no eller ringe på 917 96 377.
Ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt
år. Husk å ta godt vare på hverandre!

om man ønsker det. Vipps-nummeret er satt inn i gudstjenesteprogrammet som brukes under gudstjenestene, og
er i starten også opplyst om under kunngjøringene. Det
står også en plakat ved kirken der nummeret er oppført.
Bruker du Vipps, så vær så snill og skriv i meldingsfeltet
hva betalingen gjelder (f.eks ofring, gave til menighetsblad, gave til fjellkirken ol). Vi trenger dette for å få ført
beløpet inn på riktig sted i regnskapet.
Tusen takk for alle bidrag- også med Vipps!

Trang økonomi i Nes menighet
Regnskap 2016
Da regnskapet for 2016 ble lagt frem, viste dette et underskudd
for Nes menighet på kr 361 000.-. Hovedårsaker til dette ble
grundig gjennomgått av Nes menighetsråd ved behandlingen
i mars:
•

•
•
•

Pensjonskostnader kr 107 000.- mer enn beregnet, skyldes bl.a «sluttoppgjøret» med Flå etter at det felles fellesrådet ble lagt ned fra 01.01.15.
Kommunalt tilskudd ble ikke økt i 2016, menighetsrådet
hadde søkt om kr 80 000.Høyere strømutgifter enn beregnet
For små budsjettposter på avgifter, gebyrer, lisenser,
regnskap, revisjon mm

Underskuddet skal dekkes inn i løpet av to år. Menighetsrådet
satte i samme møte i mars ned en økonomigruppe for å se
på mulige innsparinger, og gruppa har gått gjennom i alt 30
ulike tema for å finne innsparinger eller økte inntekter. Til
menighetsrådsmøtet 24. august la gruppa frem en oversikt på
kr 172 000.- som det er funnet dekning for internt. Det gjenstår dermed kr 189 000.-, som det er søkt kommunen om å
få dekket.
Ett av tiltakene for å øke menighetsrådets egne inntekter er
at årets ofring i Nes kirke julaften går til menighetsarbeidet i
stedet for Kirkens Nødhjelp. Det er allerede bestemt at det i
2018 igjen skal gis til Kirkens Nødhjelp på julaften.

Budsjett 2018
Menighetsrådet behandlet på møte 24. august også budsjett
for 2018, og også her er det trangt økonomisk. Menighetsrådet

Gaver
Til arbeidet med lyd i Nes kirke har
Nes menighet mottatt kr 5 000,- fra
Flå og Nes hørselslag. Dette betyr at
det i år er kommet inn vel kr 12 000.til dette formål, i tillegg til kr 47 000.fra i fjor. Det nye lydutstyret er i ferd
med å bli montert opp. VI takker Flå
og Nes hørselslag for en flott gave!
Ved begravelsen etter Bjarne
Juvhaugen
kom
det
inn
kr 15 150.- som gave til Nes kirke.
Menighetsrådet vil vurdere hva disse
pengene skal brukes til. Vi takker alle
som ga.
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har vurdert en del tiltak, men de aller fleste utgiftene Nes
menighetsråd har, går til faste utgifter som lønn, strøm, husleie, forsikringer, regnskap og revisjon, avgifter, gebyrer og
lisenser.
Menighetsrådet har i sin budsjettsøknad til kommunen omtalt
at det gis mindre penger pr innbygger til kirkelige formål i
Nes enn i sammenlignbare kommuner, dette skriver også Nes
kommune selv i sin økonomiplan.
Det er to årlige samarbeidsmøter mellom menighetsråd og
formannskap, dette er viktige møtesteder for å se på kirkens
økonomi og andre aktuelle saker sammen. Høstens møte var
1. november, og menighetsrådet ga der sine innspill.
Budsjettet for 2018 vedtas endelig i Nes kommunestyre
14. desember, og omtales derfor nærmere i neste
menighetsblad.
Menighetsrådets ønsker for 2018 og videre:

Tiltak
1.
2.
3.
4.
5.

Økt årlig tilskudd
Økt stilling kirkeverge fra 60 % til 80 %
Ny traktorhenger Nes kirkegård		
Ny stemplingskasse Nes kirkegård
Ny klipper Nes kirkegård(2019)		

100 000.150 000.40 000.35 000.70 000.-

Investeringer
1.
2.
3.

Rehabilitering Nes kapell		
Overrislingsanlegg Nes kirke (2019)
Ny gravemaskin Nes kirkegård (2019)

1 200 000.3 000 000.600 000.-

Endring i prestetjenesten
Janne Sukka som i dag er tilsatt
som sokneprest i Flå og prostiprest
i Hallingdal, vil i perioden frem til
medio 2019 ha funksjonen som sokneprest i Nes. Janne Sukka vil dermed
ha sokneprestansvaret både i Flå og
Nes sokn. I 2019 vil det bli foretatt en
ny vurdering av prestebemanningen
i Nedre Hallingdal.
Bente Hellstrøm Nyseth, som er
tilsatt som sokneprest i Nes, vil ivareta funksjonen som prostiprest i
Hallingdal prosti, med kontor på Flå.

Nes menighetsråd ønsker å bytte ut kirkegårdsgraveren i 2019.

Vi går i kirken i Nes
Søndag 17. desember 3. s. i advent
Tekst: Luk 3, 7-18
Kl. 11:30 Elverhøy Helsetun
Nattverdsmesse
Bente H Nyseth
Kl. 12:30

Elverhøy, bokollektivet
Nattverdsmesse
Bente H Nyseth

Søndag 24. desember Julaften
Tekst: Luk 2, 1-20
Kl. 13:00 Nes fjellkirke
Familiegudstjeneste
Bente H Nyseth
Ofring til Nes fjellkirke
Kl. 15:00

Nes kirke
Familiegudstjeneste
Bente H Nyseth
Ofring til 			
menighetsarbeidet

Kl. 16:00

Søndag 4. februar (Kristi
Forklarelsesdag)
Tekst: Mark 9, 2-13
Kl. 11:00 Nes kirke			
Janne M Sukka
Ofring: Nes 			
menighetsblad

20.08.17
Annéa Maria Sjåstad Brusletten
Erik August Thylander Lie

Søndag 18. februar (1. søndag i
fastetiden)
Tekst: Matt 16, 21-23
Kl. 11:00 Nes kirke
Familiegudstjeneste
Janne M Sukka
Fargerik kirke
Dåpslyssamling
Kirkekaffe
Ofring: Trosopplæring

17.09.17
Theodor Mykkeltveit Massey

29.10.17
Nicholas Gustavsson Nordhagen

NOVEMBER 2017
Anne-Marie Tandberg (1929)
Bjarne Peder Juvhaugen (1945)
Gunvor Lerskallen (1923)
Synnøve Haraldseth (1927)

Søndag 4. mars (3. søndag i fastetiden)
Tekst: Mark 9, 17-29
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne M Sukka
Ofring: Krisesenteret i 		
Hallingdal		

19.11.17
Oliver Sire Mørch



Nes kirke
Familiegudstjeneste
Bente H Nyseth
Ofring til			
Søndag 18. mars (Maria
menighetsarbeidet
Budskapsdag)
Tekst: Luk 1, 46-55
Mandag 25. desember Juledag
Kl. 11:00 Nes kirke
Tekst: Joh 1, 1-14
Familiegudstjeneste
Kl. 12:00 Nes kirke
Janne M Sukka
Høytidsmesse
Dåpsskole 6-åringer
Arne Jensen		
Kirkekaffe
Ofring til menighetens 		
Ofring: Kirkens 		
misjonsprosjekt
Familievernkontor		
Søndag 31. desember Nyttårsaften
Tekst: Joh 14, 27
Kl. 17:00 Nes fjellkirke
Nyttårsmesse
Eivind Fagermoen
Ofring til Nes fjellkirke

03.09.17
Lars Østenfor Halland (døpt i Nes
fjellkirke)

15.10.17
Ingrid Thoen Eggen
28.10.17
Sondre Jorde Nordal

THOEN HOTELL

Nesbyen
Telefon 3207 1119

Nesbyen
Tlf. 32 07 22 00
nes@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no

Oppdatert gudstjenesteliste finner
du til enhver tid på
www.neskirke.no

Søndag 21. januar (3. s i
åpenbaringstiden)
Tekst: Joh 4, 4-26
Kl. 11:00 Nes kirke
Janne M Sukka
Ofring:			
Menighetsarbeidet

Museumsbutikken, norsk design
Åpen hverdager kl 9-15

Vi leier ut Tandbergbygget
og Høvahuset
www.hallingdal-museum.no
Følg oss på Facebook
Tlf 32 07 14 85

AUGUST 2017
Ingulf Tore Presthus (1952)
SEPTEMBER 2017
Ingen
OKTOBER 2017
Randi Lund (1922)
Gerrit Nicolai Geelmuyden (1944)
Margit Haraldset (1923)
Arne Valdresbråten (1926)
Per Kåre Nedreberg (1945)

05.08.17
Kaja Garden og Johannes Drevander
Hovda (viet i Nes fjellkirke)
Helene Gurandsrud Normann og
Edvard Pedersen
12.08.17
Ingvild Kvåle Myksvoll og Marius
Bjørnsen Garnås
Heidi Margrethe Håheim og Knut Magne
Rukke
19.08.17
Lise Sliper og Bent Engebret Øye
28.10.17
Hanne Jorde og Lars Nordal

Nesmoen, 3540 Nesbyen
Tlf: 3207 0002
firmapost@rukke.no

Kro • Motell
Catering Selskapslokaler
Bromma, 3540 Nesbyen
Tlf 3206 7340 • norkro.no

Gol Begravelsesbyrå
3550 Gol - Tlf. 32 07 75 51
Mobil 48 02 34 77
Avd. Nesbyen:
Mobil 90 75 92 39

Vi bidrar til en verdig begravelse.
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Din lokale megler

Telefon 3207 2900
Bruk en eiendomsmegler
folk stoler på

3540 Nesbyen
Mob. Ole C. Haug: 900 39 843
Kaare Huuse: 975 87 909

I N F O R M A S J O N til alle husstander i Nes

Glimt fra kirkegårder
Vi bringer her noen spredte glimt fra kirkegårder både innenlands og utenlands.
Hver kirkegård er spesiell, og hver har sin betydning i sitt lokalsamfunn.
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På mange kirkegårder i Norge har de største gårdene hatt
egne innrammede «avdelinger». Her et eksempel fra
Gjerstad kirkegård i Aust-Agder.

Rette velordnede linjer. Gjerstad kirkegård, Aust-Agder.
Ærverdige Almuestaua i bakgrunnen, tidligere skole,
kommunehus og mye annet.

Tysk krigskirkegård, Maleme på Kreta, med 4 465 gravminner fra 2. verdenskrig.

Gravkapell, Løten kirkegård, Hedmark

På Vestlandet er det bratt, og Måløy kirkegård ligger derfor i
en bakke. Og delvis under en bru.

På Jamaica er det firbente kirkegårdsarbeidere som holder vegetasjonen nede.

I Bremanger, rett sør for Stad, ligger denne nedlagte kirkegården. Storhavet er nærmeste nabo.

Ved et ferjeleie et sted i Nordland: Kirkelandskap og jordbrukslandskap går hånd i hånd.

Nes menighetsblad

